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           Športovo strelecký klub Lubeník 
              049 18  Lubeník 190 

              Občianske združenie    IČO:51839016 

 

 

Zápisnica 
z členskej schôdze ŠSK Lubeník, konanej dňa 14. novembra 2019 

v zasadačke Obecného úradu v Lubeníku. 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

 

   Zasadnutie členskej schôdze Športovo streleckého klubu Lubeník (ďalej „klub“) bolo 

zvolané predsedníctvom klubu E-mail. poštou a SMS správou. 

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Oznámenie o založení klubu. 
3. Činnosť a financovanie klubu, odovzdanie člen. preukazov. 
4. Informácia o strelnici klubu a jej prevádzkovaní. 
5. Diskusia. 
6. Ukončenie zasadnutia ŠSK.   
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
   Zasadnutie členskej schôdze klubu otvoril predseda klubu, privítal všetkých prítomných. 
Zvlášť privítal starostu obce Lubeník p. Milana Pavka. Pripomenul program schôdze, 
oznámil že sa zároveň ujíma funkcie zapisovateľa a že zápisnica bude zverejnená na web. 
stránke klubu www.sportovastrelba.sk. 
 
2. Oznámenie o založení klubu. 
   Predseda klubu informoval prítomných o všetkých krokoch a úkonoch, ktoré predchádzali  
a viedli k založeniu klubu, jeho právnej subjektivite, o povinnostiach klubu voči 
administratíve a štátnej správe a o náležitostiach potrebných a vyplývajúcich zo založenia 
klubu. 
 

3. Činnosť a financovanie klubu, odovzdanie člen. preukazov. 
   Činnosť klubu spočíva hlavne v príprave a organizovaní streleckých súťaží na úrovni 

miestnej a regionálnej. Tomu ale predchádza starostlivosť a príprava strelnice. Toto zahŕňa 

práce spojené s údržbou a opravou strelnice, natieranie kovových častí, kosenie pozemku, 

príprava streleckých stavov pred súťažou atď. Tieto činnosti zabezpečuje, organizuje 

a koordinuje p. Zaťko za aktívnej pomoci niektorých členov klubu. Na organizovaných 

streleckých súťažiach sa okrem 2 až 4 členov nášho klubu zúčastňujú členovia streleckých 

klubov z Jelšavy, Rákoša, Ochtinej, Slavošoviec, Rožňavy a Pače.  

   Predseda klubu podrobne informoval prítomných členov klubu o financovaní klubu. 

Nakoľko je klub založený ako nekomerčný subjekt, financovanie klubu je realizované 

z prostriedkov z vybraných členských príspevkov a sponzorských príspevkov. Informoval 
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ich o príjmoch a výdavkoch klubu spojených so založením klubu a s činnosťou klubu za 

obdobie od založenia klubu až do 31.10.2019. 

    Ďalej predseda klubu informoval o tom, že boli vykonané administratívne úkony, čoho 

výsledkom je, že ŠSK Lubeník je zapísaný v registri určených právnických osôb na 

prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2019.  

Preto sa obraciam na všetkých členov klubu, aby aj využitím tejto formy v budúco roku 

finančne podporili náš klub. 

   V ďalšej časti boli odovzdané čl. preukazy členom, ktorí si ich zatiaľ z rôznych dôvodov 

neprevzali. 

 
4. Informácia o strelnici klubu a jej prevádzkovaní. 
   Predseda klubu informoval o uzavretí nájomnej zmluvy na pozemok strelnice, nakoľko 

tento nie je vo vlastníctve klubu. 

Predseda klubu tiež informoval o zabezpečení vypracovania nového znaleckého posudku 

balistika strelníc pre strelnicu ako pre nový právny subjekt ŠSK Lubeník ako aj 

o vypracovaní nového Prevádzkového poriadku športovej strelnice ŠSK Lubeník. Preto 

v súlade s týmito novými dokumentmi strelnice a všeobecne právnymi predpismi platnými 

pre prevádzkovanie strelnice, je nutné ustanoviť dostatočný počet osôb do funkcie správcu 

strelnice, nakoľko na strelnici je povolené strieľať výhradne so súhlasom a za prítomnosti 

správcu strelnice a po zapísaní sa do Prevádzkovej knihy strelnice, ktorá je uložená na 

hlavnej vrátnici SLOVMAG a.s. Lubeník ! 

   Predseda pripomenul hlavne dodržiavanie bezpečnosti na strelnici a dodržiavanie 

ustanovení Prevádzkového poriadku strelnice. Pripomenul tiež okamžite nahlásiť zistené 

nedostatky na strelnici, prevádzkovateľovi strelnice alebo správcovi strelnice p. Zaťkovi na 

tel. č.0915 213 101 a tiež bezdôvodne brať zdravotnícky materiál z lekárničky.  

Ak  začnú mrazy, lekárnička bude uložená na adrese sídla ŠSK Lubeník. 

   Na záver svojho vystúpenia predseda klubu poďakoval starostovi obce Lubeník   

p. Milanovi Pavkovi za pomoc, ktorú nášmu streleckému doteraz poskytoval a stále 

poskytuje a to hlavne vo forme poskytnutia techniky pri kosení strelnice a pri likvidácii 

náletový drevín a tiež aj za poskytnutie zasadačky na konanie členskej schôdze klubu. 

 

5. Diskusia.  

p. J. Zaťko - Poukázal na skutočnosť, že na klubom organizovaných streleckých súťažiach, 

ktorých termíny konania sú v dostatočnom časovom predstihu zverejňované na 

web.stránke, sa okrem niekoľkých členov klubu, väčšinou  2 až 4 členov, ďalší členovia 

klubu streleckých súťaží nezúčastňujú. 

Tiež vyzval členov klubu, aby sa v budúcnosti  aktívne zúčastňovali klubom 

organizovaných  brigád na strelnici, aby sa každý člen klubu zúčastnil brigády min. 1-krát 

za rok. Nie je možné, aby všetky práce spojené s údržbou a opravou strelnice robili jeden, 

dvaja niekedy až traja členovia klubu. Dokedy je možné, aby to takto išlo ďalej!  

p. P. Balag – Navrhol, aby organizovanie brigád na strelnici sa tiež oznamovalo na webe. 

p. J. Dubecký – Pýtal sa na možnosť oplotenia strelnice. 
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6. Ukončenie zasadnutia ŠSK.   
   Po vyčerpaní programu a schválení uznesenia, predseda klubu poďakoval prítomným za 
účasť a zasadnutie členskej schôdze klubu ukončil. 
Na zasadnutí bolo prijate nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č.1 
Každý člen ŠSK Lubeník je povinný zúčastniť sa na brigáde na strelnici minimálne 1-krát 
za rok, alebo za seba poslať náhradu. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť do pokladne 
klubu, alebo na bežný účet klubu, sumu vo výške minimálne  20,- EUR ako sponzorský 
príspevok na činnosť klubu. 
Brigády na strelnici sa budú organizovať 1- krát v mesiaci apríl, 1- krát v máji a 1-krát  v 
mesiaci september roku 2020. Presný termín bude zverejnený v dostatočnom časovom 
predstihu na web stránke sportovastrelba.sk/šsk lubeník.  
 
 
   Zapisovateľ: Ing. Dušan Stanko 
 
 
 
 
        Ing. Dušan Stanko 
             predseda ŠSK Lubeník  v.r.  
 
 
  
 

 

 
  


